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Informacja na temat Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy 
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów 

gimnazjum. 
„Papież Słowianin” 

 
 
We wrześniu 2009 r., na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, w roku 
poprzedzającym beatyfikację Jana Pawła II - Łódzki Kurator Oświaty, 
w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce, podjął inicjatywę 
zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II – o charakterze oświatowym, łączącego wspólne siły Kuratorów 
Oświaty i ludzi dobrej woli w Polsce.  

Poprzez inicjatywę, jaką jest udział młodzieży gimnazjów w Konkursie 
o zasięgu ogólnopolskim, możliwym stało się oddanie hołdu wielkiemu Polakowi, 
ukazanie wzorca osobowego, Karola Wojtyły - Jana Pawła II oraz rozbudzenie, na 
Jego przykładzie, świadomości kulturowej i przekonania o możliwości twórczego 
wkładu w dzieje własnej Ojczyzny i świata.  

Założeniem Konkursu stało się tworzenie przestrzeni dla rozwoju młodzieży 
w aspekcie intelektualnym, duchowym i kulturowym, wspieranie inicjatyw 
edukacyjnych, wskazanie na potrzebę autorytetu wychowawczego. 

Gala finałowa I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin”, odbyła 
się, w roku 2010, szczególnym, ze względu na piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, 
katastrofę polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku oraz dotkliwą w skutkach 
falę powodziową, która przeszła w kraju w drugiej połowie maja (I fala powodziowa), 
oraz na początku czerwca (II fala). 

Na etap ogólnopolski 18 maja 2010 przybyła młodzież z czternastu 
województw. Komisja wytrwale czekała na tych, którzy z uwagi na powódź docierali 
z kilkugodzinnym opóźnieniem. 

Gala finałowa II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin” 
przypadła w roku beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Konkurs otrzymał własne logo, 
które zostało wybrane w drodze konkursu, autorstwa uczennicy Liceum Plastycznego 
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. 

W roku 2012 gala finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Papież 
Słowianin” organizowana w dniu 12 czerwca została wpisana do wydarzeń 
towarzyszących obchodom 25 lecia wizyty Jana Pawła II w Łodzi. 

W roku 2014 gala finałowa V jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
przypadła w roku uroczystości kanonizacji Jana Pawła II. 
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Zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu Łódzki Kurator Oświaty 
zaplanował przy współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w zakresie 
przygotowania oraz konsultowania zadań i testów dla etapu szkolnego, 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 

Jest to konkurs prestiżowy, w opinii uczestników i ich opiekunów wymagający, 
jednak cieszy się uznaniem, ponieważ nie jest konkursem partykularnym, natomiast 
umożliwia młodzieży z całej Polski zmierzenie się w zakresie znajomości zagadnień 
związanych z twórczością, nauczaniem i działaniem wielkiego Polaka. Laureaci 
i finaliści Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe tj.: albumy, tablety, laptopy oraz 
dodatkowe punkty przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych. 

Laureaci Konkursu z lat ubiegłych z dużym powodzeniem startują i zajmują 
czołowe miejsca w Konkursach Papieskich organizowanych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych m.in. w Konkursie organizowanym przez Fundację Instytutu 
Tertio Millennio. 

W ciągu siedmiu lat w Konkursie wzięło udział ponad pięć tysięcy 
gimnazjalistów z całego kraju. 

Patronatu nad Konkursem udzielili Minister Edukacji Narodowej, Narodowe 
Centrum Kultury, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Arcybiskup 
Metropolita Łódzki, (biskupi związani z terenem poszczególnych województw 
z inicjatywy właściwych kuratorów oświaty) Prezydent Miasta Łodzi, Dyrektor 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Przewodniczący Zarządu Fundacji 
Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia, Zakon Rycerski 
Św. Jerzego Męczennika. 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim. W trakcie etapu szkolnego Konkursu uczniowie piszą rozprawkę 
wybierając jeden z trzech tematów. Na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim uczeń 
rozwiązuje test obejmujący wiedzę, zawartą we wskazanej literaturze. Test składa 
się z pytań otwartych i zamkniętych.  

Gala finałowa, podsumowująca Konkurs, na której wręczane są laureatom 
i finalistom zaświadczenia, dyplomy i nagrody, odbywa się w miesiącu czerwcu, 
w gmachu Muzeum Miasta Łodzi (w Pałacu Poznańskiego). 

W bieżącym roku 10 czerwca uhonorowanych zostało 12 laureatów i 29 
finalistów ogólnopolskich. 
 Poniżej zamieszczamy przemówienia laureatów wygłoszone na gali finałowej 
w imieniu uczestników konkursu. 
Przemówienie Wiktorii Wojas 

laureatki I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin”, uczennicy 
Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy 
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Wielkiej (woj. świętokrzyskie) wygłoszone w imieniu wszystkich uczestników na gali 

finałowej w dniu 10 czerwca 2016 r. 
 

Witam wszystkich. 

To wielki zaszczyt i osiągnięcie, że znajdujemy się w tym miejscu.  

Konkurs „Papież Słowianin” jest inny niż wszystkie. Nie należy do prostych, jednak 

niesie z sobą wiele wartości. Daje nam możliwość poznania biografii i osoby naszego 

Wielkiego Polaka, Jana Pawła II, a także przyswojenia treści jego dzieł. Nasz Papież 

Słowianin jest dla mnie osobą niezwykłą, największym autorytetem. Dzięki temu 

konkursowi stał się mi szczególnie bliski. 

Nie ukrywam, że nauka chwilami wymagała poświęceń, ale przez większość 

czasu była przyjemnością. Mieliśmy wspaniałą szansę, aby wzbogacić naszą wiedzę 

i zrozumieć, jakie wartości są w życiu najważniejsze, według naszego świętego. 

Bardzo dziękujemy za wspaniałe nagrody jakie otrzymaliśmy. Jednak musimy 

pamiętać, że najważniejsza jest wiedza i doświadczenie, jakie zdobyliśmy, to 

zostanie nam już na zawsze. 

Konkurs „Papież Słowianin” zawsze miał dla mnie ogromne znaczenie. 

W moim przypadku sprawdza się powiedzenie „per aspera ad astra”(przez trudy do 

gwiazd). Od pierwszej klasy gimnazjum biorę udział w tym konkursie. Po raz trzeci 

jestem na gali w tym pałacu. I przyznam szczerze, że lepszego zakończenia nie 

mogłam sobie wymarzyć. Jestem bardzo szczęśliwa, że wszystkie moje starania 

zostały wynagrodzone. 

„Wy-magaj-cie od siebie choćby in-ni od was nie wymagali.”- warto wziąć 

sobie do serca te słowa świętego Jana Pawła II. Pamiętajcie, aby dążyć do celu 

i nigdy się nie poddawać. Nie poprzestaniemy na wiedzy, którą dotychczas 

zdobyliśmy, będziemy nadal wzbogacać wiedzę o naszym wielkim Polaku, świętym 

Janie Pawle II. Dziękuję bardzo! 

Przemówienie Bartosza Dzionka  

laureata I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin”, ucznia 

Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zduńskiej Woli. 

Czcigodna Komisjo Konkursowa! Ekscelencjo Księże Arcybiskupie! Szanowny 

Panie Kuratorze Oświaty! Wszyscy zaproszeni goście, opiekunowie i uczestniczy 

Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

„Papież Słowianin”!  
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 Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj przemawiać jako przedstawiciel 

laureatów  i wszystkich uczestników konkursu, który przypada w roku 1050-lecia 

Chrztu Polski oraz w roku, w którym odwiedzi naszą Ojczyznę Papież Franciszek. 

Konkurs pokazuje, że postać św. Jana Pawła II cieszy się niesłabnącym 

zainteresowaniem wśród młodzieży. Niewątpliwie największa zasługa przypada 

organizatorom konkursu, którzy już po raz siódmy zachęcili młodzież do głębszego 

poznania życiorysu i nauczania Papieża Słowianina. 

 Myślę, że ten konkurs nie tylko daje szansę na zrozumienie fenomenu Karola 

Wojtyły, ale jednocześnie stwarza możliwość głębokiego poznania całego 

chrześcijaństwa i odnalezienia prawdziwego sensu i radości życia – co jak wiemy jest 

bardzo pomocne i bardzo potrzebne młodym ludziom. Od pierwszej klasy gimnazjum 

brałem udział w kolejnych edycjach konkursu. Piąta edycja konkursu uświadomiła mi 

jak bardzo Bóg wyciąga rękę do człowieka, jak bardzo chce jego zbawienia w myśl 

papieskich homilii. Z kolei szósta edycja związana była z najważniejszą cnotą 

chrześcijaństwa – miłością. Nauczanie Jana Pawła II przekonało mnie, że 

w obecnych czasach hedonizmu i atakowania rodzin, trzeba jeszcze bardziej być 

darem dla innych i jeszcze bardziej tworzyć rodzinę Bogiem silną. Wreszcie siódma 

edycja skłoniła mnie do refleksji nad Bożym Miłosierdziem oraz nad koniecznością 

stałego nawracania się. Za zachętę do kontemplacji nad swoją wiarą jeszcze raz 

dziękuję Komisji Konkursowej. 

 Poruszając temat wiary chcę również złożyć podziękowanie na ręce Księdza 

Arcybiskupa za objęcie patronatu nad konkursem i uświetnianie jego 

ogólnopolskiego etapu uroczystą Mszą świętą. 

Gratuluję wszystkim osobom, które zdecydowały się na udział w konkursie. 

Już sam fakt wzięcia udziału  jest „zwycięstwem”, myślę że każdy z nas o tym wie. 

Etap ogólnopolski pozwolił wyłonić laureatów konkursu, spośród których na 

szczególne wyróżnienie zasługuje koleżanka z Publicznego Gimnazjum 

Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej – Wiktoria Wojas, która ex aquo ze mną 

zdobyła najwyższą notę punktową.  

Chciałbym serdecznie podziękować pani Renacie Jabłońskiej, która wkładała 

wiele serca i wysiłku w trosce o jak najlepszy wynik reprezentantów mojej szkoły. 

Jestem skłonny stwierdzić, że gdyby nie jej wkład moja szkoła nie miałaby tak 

licznych sukcesów. Pragnę również podziękować panu dyrektorowi Piotrowi 
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Warchlewskiemu, za stworzenie warunków do udziału w konkursie i nieustanną wiarę 

w swoich uczniów.  

Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź Jana Pawła II 

skierowaną do młodych na Jasnej Górze: „ Chociaż nie jestem wśród was na co 

dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej — to przecież noszę w sercu wielką troskę. 

Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi drodzy, troska o was. Właśnie dlatego, że „od 

was zależy jutrzejszy dzień””. Pamiętajmy wszyscy, że to od nas zależy przyszłość 

Kościoła i naszej ojczyzny. Gdziekolwiek będziemy budować Kościół i ojczyznę 

według zasad miłości i miłosierdzia, tam zawsze towarzyszyć nam będzie Jan Paweł 

II.  


